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Stortinget - Spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2614 fra representant Geir 

Pollestad om forventede utgifter for staten for alle tiltak mot høye strømpriser i 

perioden fra 1. desember 2021 til og med mars 2023  

 

Jeg viser til brev av 10. august 2022 fra Stortingets president med et skriftlig spørsmål 

fra stortingsrepresentant Geir Pollestad. Spørsmålet er: 

 

Spørsmål: 

Hva er forventet utgift for staten for alle tiltak mot høye strømpriser i perioden fra 1. 

desember 2021 til og med mars 2023? 

 

Svar: 

Regjeringen har innført en rekke støtteordninger for å hjelpe bl.a. husholdningene med 

å håndtere de høye strømprisene. I tillegg har regjeringen redusert elavgiften. 

Strømprisene har vært betydelig høyere enn forventet da støtteordningene ble vedtatt, 

noe som innebærer at utgiftene for staten har vært større enn forutsatt. Nytt anslag for 

bevilgningsbehovet for strømstønadsordningen for husholdninger og borettslag i 2022 

er 34,8 mrd. kroner. Dette er en økning på 17,9 mrd. kroner fra anslaget etter 

behandling av Prop. 77 S (2021–2022).  Samlet anslås bevilgningsbehovet for tiltakene 

bokført i 2022 nå til 40,7 mrd. Under følger en oversikt over tiltakene med oppdaterte 

anslag for bevilgningsbehovet i 2022: 
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- Strømstønadsordning for husholdninger og borettslag:  34,8 mrd. kroner 

- Redusert elavgift:           2,6 mrd. kroner 

- Økt bostøtte:             1,5 mrd. kroner 

- Tilskudd til jordbruks- og veksthusnæringen:     0,6 mrd. kroner 

- Tilskudd til idrettslag og frivillige organisasjoner:    0,5 mrd. kroner 

- Strømstipend til studenter :         0,3 mrd. kroner 

- Økt rammetilskudd til kommunene – sosialhjelp:    0,3 mrd. kroner 

- Støtte til energieffektivisering:         0,1 mrd. kroner 

 

Strømstønad for husholdninger og borettslag for desember 2022 er beregnet til 9,5 

mrd. kroner, men utbetales etterskuddsvis i januar 2023 og er derfor ikke inkludert i 

totalutgiftene for strømtiltak i 2022. Videre vil offentlig sektor selv ha betydelige 

ekstrautgifter som følge av økt pris på eget strømforbruk og indirekte effekter av økt 

strømpris på andre offentlige utgifter. Disse inngår ikke i oppstillingen over. Utgifter 

påløpt i månedene januar-mars 2023, som representanten spør etter, inngår heller ikke. 

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i statsbudsjettet for 2023 med oppdaterte 

anslag og nødvendige bevilgningsforslag.  

 

 

Med hilsen 

 
Trygve Slagsvold Vedum  


